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 משפטים שמות כא, א-כד, יחפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1996 < ב-28 בינואר נחשפה מדיניות מד”א להשמיד את מנות הדם שנאספו מעולי אתיופיה ומצאצאיהם. כמה ימים לאחר מכן הפגינו 
כעשרת אלפים מבני העדה. המשטרה ציפתה להפגנה שקטה. בפועל היא הייתה הסוערת ביותר בהיסטוריה הישראלית עד אז. מנכ”ל מד”א 
פוטר והוקמה “ועדת נבון” לבירור הפרשה. המדיניות לא הובאה לידיעת משרד הבריאות והוסתרה מהתורמים. נטען כי היא נועדה להאט 
את התפשטות נגיף ה-HIV בישראל, למרות שעד 1990 אלפי דגימות דם שנלקחו מעולים מאתיופיה נמצאו נקיות כולן. נוהג גורף זה כלפי 

קבוצה אתנית שלמה במשך עשר שנים היה מנוגד להמלצות המומחים לגבי התפשטות מגפת האיידס ועורר ביקורת מדעית ומוסרית. 

ועוד השבוע:
1903 < נולד ישעיהו ליבוביץ, מדען רב-תחומי, ביוכימאי והוגה דעות יהודי-ישראלי; 1945 < הצבא האדום משחרר את מחנות ההשמדה 
אושוויץ ובירקנאו שבפולין מידי הנאצים; 1947 < אנשי אצ”ל חוטפים שופט בריטי, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב; 1989 < נולדים 
תאומי המבחנה הראשונים בישראל; 2000 < מתחילים שידורי הלוויין בישראל; 2005 < נפטר אפרים קישון, סופר, סטיריקן, מחזאי וקולנוען 

ישראלי. 
ליקטה: אילת אסקוזידו

הפעם  עוסקת  שלנו  השבוע  פרשת 
כיצד  המצווים  דינים  של  ארוכה  ברשימה 
גורלם:  עליהם  שפר  שלא  באנשים  לנהוג 

העני, היתום, האלמנה והֵגר. 
ִּכי  ִתְלָחֶצּנּו,  ְוֹלא  תֹוֶנה  ֹלא  “ְוֵגר  הפסוק 
ִמְצָרִים” )שמות כב, כ(,  ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים 
אוסר עלינו לשקר וללחוץ על הֵגר, ומזכיר 
חלשים,  היינו  אנחנו  בהם  הימים  את  לנו 

כעבדים במצרים.

כל  את  כמעט  אספנו  שבת  בערב 
צבר-בן- וסבתא  סבא  בבית  משפחתנו 
בין-דורי.  לשיח  אונו  שבקריית  יהושע 
בשיחה השתתפו סבים, סבתות, בנים, בנות 

נכדים ונכדות. 
מה המשמעות של המלה ֵגר?

ֵגר בלשון המקרא:  “אריאל”:  מילון  הגדרת 
נוכרי, זר, הָגר בארץ זרה.

בתיה(:  מזכרת  “קשת”,  ג2,  )כיתה  מיכל 
שייך  לא  אבל  שגר  לארץ  מחוץ  מישהו 

לארץ. 
יונתן )כיתה ה, מושב חרב-ְלֵאת(: אני חושב 

שמדובר על אנשים זרים.
האם הייתם אי פעם ֵגרים?

מארצות  לארץ  כשחזרנו  אני  גם  מיכל: 
הברית הרגשתי זרה בישראל.

במהלך  גרתי  צעיר  כשהייתי  סבא שמשון: 
לימודיי בארצות הברית והייתי זר. 

של  ואוהב  מגן  יחס  יש  במקרא  האם 
אלוהים כלפי הֵגר? 

רוני: אני רואה את חשיבות היחס המיוחד 
ושיש  נמוך  שמעמדה  חלשה  לאוכלוסייה 
להגן עליה. בסיפור הבריאה מצוין כי האדם 
ולא  האדם  כתוב  אלוהים.  בצלם  נברא 
בכבוד  להתייחס  מצווה  יש  ולכן  היהודי, 
שלושים  מצוינת  ֵגר  המילה  אדם.  לכל 
ח”י  פעמיים  שזה  בתורה,  פעמים  ושש 

בגימטרייה.
ליאת: ישנו מדרש תלמודי על רבי אליעזר 
הגדול ורבי נתן המדברים בדיוק על הפסוק 

שלנו בפרשת השבוע:
רבי אליעזר הגדול אומר: מפני מה  תניא, 
מקומות,  ושישה  בשלושים  תורה  הזהירה 
ואמרי לה בארבעים ושישה מקומות בֵגר ... 
מאי דכתיב: “ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו, ִּכי 
ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים”? תניא: רבי נתן 
אומר: מום שבך אל תאמר לחברך )תלמוד 

בבלי, בבא מציעא נט, עב(. 
לנו  אל  ולכן  בעבר  ֵגרים  היינו  אנחנו  גם 

להזכיר לֵגרים את חולשתם היום.
מי כיום נחשבים ֵגרים בארץ?

כל  פיליפינים,  תאילנדים,  משיבים:  כולם 
העובדים הזרים.

סבתא נעמה: אם ניקח את הערבים למשל, 
האם הם ייחשבו ֵגרים בארץ ישראל?

ליאת: אני לא בטוחה. גם בימי המקרא היו 
והם לא  עמים שחיו בשכנות לעם ישראל 
אנשים  של  מיעוט  הם  ֵגרים  ֵגרים.  נחשבו 

שהתערו בחיי החברה של עם ישראל.
האם גם היום היחס אל הֵגר דומה ליחס 

במקרא? 
דומה. הנה  זאבל’ה: היחס ממש לא  סבא 
דירות  מכירת  על  שאוסר  הרבנים  מכתב 
מדירות  הזרים  העובדים  ופינוי  לערבים, 

בבני-ברק.
בתיה(:  מזכרת  “קשת”,  ה,  )כיתה  יעל 
מתייחסים אליהם כמו לעבדים, ויש כאלה 
שרוצים לגרש אותם. הם לא מקבלים את 

כל הזכויות שמגיעות להם.
עובדים  במושבים  הזרים  העובדים  רוני: 
מגורים  בתנאי  וחיים  בשבוע  ימים  שבעה 
לגור  מוכן  היה  לא  ישראלי  שאף  איומים 

בהם.
מגזימים  שאנחנו  חושב  אני  סבא שמשון: 
עם רגשות האשמה שלנו. הרי אלה אנשים 
ולשלוח  להתפרנס  בכדי  לעבוד  שבאו 
סטודנט  כשהייתי  אני  גם  הביתה.  כסף 
בארצות הברית והרגשתי ֵגר עבדתי קשה. 
השגרירות התאילנדית, למשל, בודקת עד 
כמה מהגרי העבודה התאילנדים מרוצים, 

והתשובות חיוביות.
בתיה(:  מזכרת  “רבין”,  ח,  )כתה  שחר 
להרוויח  כדי  לכאן  באו  הזרים  העובדים 
היו  מאשר  עשר  פי  מרוויחים  והם  כסף, 

מרוויחים בארצם.
אנחנו  מהכללות.  להיזהר  צריך  שגיא: 
הבנייה  בתחום  מעסיקים  מכירים 
והחקלאות שמקפידים מאוד במתן תשלום 

הוגן, מגורים וביטוח רפואי.
סבתא נאוה: אתה צודק, אבל רק חלק קטן 



לאורלי דיין ויוסי לוי להולדת בתם זהר

לסיון ואורון גמליאל 
להולדת התאומים )בן ובת(

ליטקה ואביאור ביירון להולדת בנם

ברכות מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(

שרי דרור 052-3056482

היחס לֵגר והמציאות העכשווית

נוהגים כך. אני זוכרת שבעת עבודתי בחדר 
המיון הגיעו לא מעט עובדים זרים פצועים 

ללא מלווה או ביטוח רפואי. זה היה מביש!

ונסיים בעוד מדרש העוסק בנוכרי, המבקש 
כולה כשהוא עומד  ללמוד את כל התורה 

על רגל אחת. 
מה  לו:  אמר  אותו.  ִגֵייר  הלל,  לפני  “בא 
ששנוא עליך לא תעשה לחברך – זו היא כל 
התורה כולה, וכל השאר פירושו של פסוק 

זה, לך ולמד” )תלמוד בבלי, שבת לא, עא(.

ליאת יוספסברג בן יהושע

פרשת משפטים מביאה לפנינו אוסף של 
המצוות  מרבית  מצוות.  תרי”ג  מבין  מצוות 
ליחסים  מתייחסות  זו  בפרשה  המוזכרות 
שבין אדם לסביבתו ורק אחר כך מוזכרות 
אל  הסמיכות  למקום.  אדם  שבין  מצוות 
עשרת הדיברות באה להדגיש את חשיבותן 
של מצוות אלה. מפורטים כאן יחסים שבין 
ואף  לשכנו  אדם  בין  לבני משפחתו,  אדם 

מצוות הקשורות לזכויות בעלי חיים. 

איסורים  של  נרחב  פירוט  יש  כב  בפרק 
הנוגעים לחלשים שבחברה: עניים, אלמנות 
מונה  הללו  החלשים  עם  יחד  ויתומים. 
ְוֹלא  תֹוֶנה  ֹלא  “ְוֵגר  הֵגר:  את  גם  התורה 
ִתְלָחֶצּנּו, ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים” )כב, 
לֵגרים  מתייחסת  התורה  כי  רואים  אנו  כ(. 
גרים?  אותם  הם  מי  בחברה.  כאל חלשים 
כלומר  “גּור”,  בפועל  מקורה  ֵגר  המילה 
ֵגר  למילה  איתנו.  יחד  גרים  אשר  אנשים 
שאינו  אדם  היא  האחת  משמעויות:  שתי 
יליד הארץ והוא כעת גר בארץ )ֵגר תושב( 
והשנייה מתייחסת לאדם שהמיר את דתו 
לֵגר  היחס  נושא  צדק(.  )ֵגר  היהודית  לדת 
ושש  משלושים  פחות  לא  בתורה  חוזר 
כל  מדגישה  שהתורה  הסיבה  פעמים. 
הולם  ליחס  הצורך  את  פעמים  הרבה  כך 
לֵגר היא הנטייה של האדם  ואפילו מיוחד 
להתנהג בדרך כלל להפך. טבעי לא לאהוב 
את הֵגר - הׁשונה, הנוכרי, המדבר במבטא 
בגדים  הלובש  שונה,  אוכל  האוכל  זר, 
מוזרים, שלא גדל עימנו ולכן לא חווה את 
הווייתנו. באופן כללי הוא נחשב זר בחברה 
ולכן יש רתיעה חזקה מלקבל אותו בזרועות 
התורה  זו  נטייה  בגלל  דווקא  פתוחות. 
מדגישה שוב ושוב שעלינו להתגבר על יצר 
הרע ולנהוג כראוי בֵגר וגם בכל מי ששייך 
האלמנה  כמו  בחברה,  החלשים  למעמד 
לֵגר.  בסמוך  בפרשתנו  הנזכרים  והיתום 
לעתים  מופיע  הֵגר  את  להונות  האיסור 
כלומר  רבים.  בלשון  ולעתים  יחיד  בלשון 
הציווי הוא גם לאדם הבודד אך גם לרשות 

השלטונית ולציבור ככלל.

ישראל  במדינת  העכשווית  המציאות 
ויכוחים  הֵגרים.  לגבי  רבות  סוגיות  מעלה 
היחס  בנושא  השנים  במהלך  עולים  רבים 
למתגיירים – נושא שהגיע לשיאים חדשים 
חוק  חקיקת  עקב  האחרונים  בשבועות 
הגיור הצבאי. אולם הפעם אעדיף להתרכז 
גר  אשר  “זר”  אותו   - הֵגר-תושב  בסוגיית 
וממולדתו.  מארצו  הרחק  ונמצא  עימנו 
אלף  כשלוש-מאות  כיום  חיים  בישראל 
אם  בין   – זרים”(  )“עובדים  עבודה  מהגרי 
ובין אם לאו. אם אנו בוחנים את  “חוקיים” 
סוגיית תושבותם באמות מידה של התורה, 
הרי שמרביתם עונים על הגדרת ֵגר תושב. 
מרצון  אם  בין  לארץ  היגרו  אלה  אנשים 
כאן,  התיישבו  )פליטים(,  מכורח  אם  ובין 
הקימו משפחה ורואים את עצמם כתושבי 
ישראל.  בעם  גורלם  את  שכרכו  קבע 
לדעתי, הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהוויה 
אותם  של  השני  הדור  בני  של  הישראלית 
כאן  נולדו  אשר  ילדים  אותם  מהגרים. 
מדברים עברית במבטא ישראלי, מתחנכים 
במערכת החינוך הישראלית וכשהם מגיעים 
לצבא  מתגייסים  אף  שמונה-עשרה  לגיל 
זו לא בחירה אלא חובה שמוטלת  )עבורם 

עליהם(. 

זרים:  אותם  כנגד  טיעונים  מעלים  רבים 
טוענים כי הם מחזיקים במשרות שאותן היו 
יכולים לאייש מובטלים רבים; טוענים נגדם 
כי ההתקבצות שלהם באזורי מגורים מאוד 
מסוימים גורמת לאלימות, לפשיעה ולירידת 
שצוין,  כפי  שכונות.  באותן  הנדל”ן  ערכי 
להתנגד  היא  האדם  של  הטבעית  הנטייה 
טיעונים  אותם  כל  ולכן  ממנו,  לשונה 
מפתיעים.  אינם  יחידים  ידי  על  שעולים 
מתמיהה יותר העובדה שאנו שומעים דעות 
כנסת  חברי   – ציבור  נבחרי  מפי  שכאלה 
ואף שרי ממשלה המתיימרים לחיות לאורה 
של תורה. שר הפנים אלי ישי טען במספר 

וילדיהם  הזרים  העובדים  כי  בעבר  מקרים 
מדינת  של  והציוני  היהודי  בצביון  פוגעים 
ישראל. עוד טען כי “אם יבואו מאות אלפי 
צהבת,  כאן:  שיקרה  מה  זה  זרים,  עובדים 
)“פגוש  סמים”   איידס,  שחפת,  חצבת, 
הבעיה”  “פיתרון   .)2009 העיתונות”  את 
היה  ישראל  מדינת  של  הרשויות  מבחינת 
כאלה  וביניהם  זרים,  עובדים  גירוש  כידוע 
מלא  שירות  סיימו  כאן,  נולדו  שילדיהם 
בנוסף  ישראלית.  היא  הווייתם  וכל  בצה”ל 
החליטה הממשלה על בניית מכשול - גדר 
הפרדה אם תרצו - באזור ההברחות בגבול 
מצרים. כל הפעולות האלה אינן מפריעות 
לאותו שר פנים, ובעבר גם בתוקף תפקידו 
עשרות  ולהנפיק  להמשיך  התמ”ת,  כשר 
ִמֵדי  זרים  לעובדים  כניסה  אשרות  אלפי 
העבדים  )שועי  עבודה  קבלני  עבור  שנה 

המודרניים(.

אותן  כל  את  מנפיקה  ישראל  מדינת 
מכונות  לא  אנשים!  עבור  עבודה  אשרות 
למדינה  באים  אנשים  כאשר  חיות.  ולא 
להם  קיימת  מוגבל,  לזמן  זה  אם  גם  זרה, 
)בתושבים  להתאהב  הבסיסית  הזכות 
להקים  ישראל(,  באזרחי  או  כמותם,  זרים 
משפחה ולהביא ילדים לעולם. וגם לילדים 
אלה זכויות בסיסיות: חינוך ובריאות, כמו גם 
הזכות לחיות באופן חופשי ללא חרב גירוש 

המונחת על צווארם.

אם ממשלת ישראל רואה במהגרי העבודה 
בעיה, אדרבא - שתגביל באופן משמעותי 
שנה  מידי  המונפקות  האשרות  כמות  את 
בענפים  לעובדים  הביקוש  עם  ותתמודד 
עם  ובנייה  חקלאות  סיעוד,  כמו  השונים 
כוח עבודה מקומי. ובינתיים נקווה שנציגינו 
את  וירעננו  ליושנה  עטרה  יחזירו  בכנסת 
בקרבנו  היושבים  לֵגרים  באשר  זיכרונם 

וכיצד מצווה התורה לנהוג בהם.

נועם ארז



קצת תרבות
מדריך למהפכה מתמשכת

על סרטם של דורון צברי ואורי ענבר

למקרה שאתם/ן מתכננים מהפכה או 
שנותר בכם קמצוץ חוש צדק, הוציאו פנקס 

ורשמו בראש הדף: “המדריך למהפכה”.

על מציאות  הוא סרט  “המדריך למהפכה” 
מקוממת, מדכדכת אפילו, שלא יחסוך מכם 
בהכרח  אתכם  יוביל  ולא  תסכול  רגשות 
לחוף מבטחים. זהו סרט סובייקטיבי מאוד 
החומרים  אזרח.  לכל  נוגע  כן  פי  על  ואף 
תיעודיים  חומרים  ברובם  הם  בסרט 
דרמטי  סיפור  לתוך  אמן  ביד  הנרקמים 
דמויות  הופכות  שבו  מוסרי  מבנה  ולתוך 
הישראלית  מהאקטואליה  לנו  המוכרות 
לאנטי  לגיבורים,  אנונימיים  פקידים  וכמה 
בזה  זה  הנאבקים  ורעים  לטובים  גיבורים, 
של  ונפשו  הפוליטית  המציאות  רקע  על 

היוצר.

גיבור הסרט הוא הבמאי עצמו, דורון צברי. 
יוצא  פרסים,  ועטור  מצליח  במאי  צברי, 
דון-קישֹוטי בערוץ הראשון, לאחר  למאבק 
שחווה על בשרו את הפוליטיזציה, הסיאוב 
צברי  השידור.  ברשות  הּפֹוׁשים  והשחיתות 
ענבר,  אורי  הנאמן  שותפו  את  אליו  מצרף 
שתומך בו אך אינו חדל להטיל ספק בסיכויי 
מתנהל  צברי  שמנהל  המאבק  המאבק. 
בתוך מציאות מתעתעת שכרוכים בה יחדיו 
מתגלים  ניצחונות  שבה  והציבורי,  האישי 
והוא  בו  בוגדים  ברית  בעלי  ככישלונות, 
דמויות  כואב.  אישי  גם מחיר  לשלם  נאלץ 
או  מצטרפות  פחות  ומוכרות  יותר  מוכרות 
נוטשות את המהלכים שמוביל צברי במשך 
כשמונה שנים, וברקע כל הזמן, כמו תזכורת 
מלווה  המציאות,  של  עמוקה  משכבה 
חדלה  שלא  אמו  של  הביקורת  צברי  את 
מלהטריד אותו בשאלה “מה באמת יוצא לך 

מכל זה?” 

מיכל”  ב”בית  בהקרנה  הסרט  את  ראיתי 
ענבר,  אורי  המפיק  בהשתתפות  ברחובות 
גם  ששוחח על הסרט בתום ההקרנה. אם 
תקנה  אין  כבר  שלשחיתות  חושבים  אתם 
מדינה  הבאה:  התובנה  את  בחינם  קחו 
דורשת  היא   - גינה  כמו  היא  דמוקרטית 
מההתנהלות  להתייאש  טעם  אין  תחזוקה. 
הכושלת ומהשחיתות במערכות הציבוריות. 
צריך לקום ולעשות מעשה כל אחד  שלו, 
עשבים,  לנכש  האדמה,  את  קצת  להפוך 
אינה  שלנו  שהחברה  נבטיח  כך  לדשן. 
מסתאבת, שהגן שלנו פורח. אפשר אפילו 

ליהנות מזה.
משה בלמס

מעורב קהילתי
סליחה, יש לכם קצת אחדות?

“סליחה, יש לכם קצת אחדות?” 
בין קיבא, ראש  הייתה כותרת השיחה  זו 
)“ישיבה   YU-מ סטודנטים  קבוצת 
אקדמי  לימודים  מוסד   - יוניברסיטי” 
היהודי-אורתודוכסי  בציבור  מוביל 
רכזת   - ללי  לבין  הברית(,  בארצות 
הגיעה  הקבוצה  מרק”ם.  של  הפעילות 
את  להכיר  כדי  שבוע  בן  לביקור  לארץ 
נושא  על  דגש  עם  בישראל,  החיים 
ומהו  אחדות  יוצרים  כיצד  האחדות: 
המחיר. מטרת המארגנים הייתה לחשוף 
בפני החבורה הצעירה היבטים שונים של 
החיים בחברה הישראלית, במטרה לטפח 
החלטנו  וקהילתית.  חינוכית  מנהיגות 

להרים את הכפפה. 

בבוקרו של יום נחתה חבורה של ארבעים 
“קשת”.  בקהילת  וצעירות  צעירים 
נחשפו  הם  היום  של  הראשון  בחלק 
בבית  הביקור  המשלב.  ה”קשתי”  לחינוך 
רותי  המנהלת  עם  בשיחה  החל  הספר 
על  האירוח(,  למשימת  בעוז  )שנרתמה 
וכיצד  החינוכיים  ה”קשתיים”  הערכים 
הם מיושמים, על הקשיים וההתמודדויות 
הילדים.  ושל  ההורים  של  הצוות,  של 
ואליאסף  ורד  לשיחה  הצטרפו  בהמשך 
גם  כמו  האישית,  הזווית  את  שחשפו 
המקצועית, של הוראה בשני קולות. ניתן 
והרעיון  ה”קשתי”  השיח  כי  לראות  היה 
משמעותי  חידוש  היוו  משלב  חינוך  של 
לעצור  אפשר  היה  ולא  האורחים,  עבור 
מנהלת  כוכבי,  רותי  השאלות.  מבול  את 
המבט  נקודת  על  סיפרה  החינוך,  אגף 

ספר  בית  של  ומשמעותם  היישובית 
את  היישובי.  למרקם  מעורבת  וקהילה 
התמונה השלימו בחן קבוצה של תלמידי 
כיתה ה, שהמחישו באופן בלתי אמצעי את 
חוויית הלימוד המשותף והחברות הטבעית 
צידי  משני  נמצאים  כלל  שבדרך  מי  של 

המתרס של החברה הישראלית. 

חלקו השני של היום היה פאנל של חברי 
קהילה, בהנחייתו של אריה חסקין, מנכ”ל 
הקבוצה  ערכה  לפאנל  בדרך  העמותה. 
הכנסת,  בבית  וביקרה  במושבה  סיור 
את  שהציגה  קיש,  אילנית  בהדרכת 
המורשת היישובית ואת הקווים המחברים 
למציאות  דאז  והציונות  החלוציות  בין 
הקהילתית דהיום. את הפאנל פתח ראש 
המועצה מאיר דהן שבירך את המבקרים 
והזמין אותם, לכש”יעשו עלייה”, להצטרף 
ולקהילת  בכלל  בתיה  מזכרת  לקהילת 
קיש,  אילנית  הפאנל  חברי  בפרט.  “גשר” 
בפני  הציגו  הנאמן,  ועבדכם  גבעון  תמר 
בייסוד  החל  הקהילתי,  הפן  את  הקבוצה 

הקהילה וכלה בחזון העתיד שלה. 

האם הִטרחה המרובה של כל המעורבים 
מאמינים  אם  ובכן,  מוצדקת?  הייתה 
בחובו  נושא  שלנו  הקהילתי  שהמרקם 
בשורה לא רק כלפי פנים אלא גם כלפי 
חוץ - למושבה, לחברה הישראלית ו...אולי 
הביקור  אז  הוא,  באשר  היהודי  לעם  גם 
הזה שיגר ארבעים שגרירים נושאי בשורה.

תומר בן שוהם

ה”קשתי” המשלב.הברית לחינוך וצעירות מארצות ארבעים צעירים ביקור חשיפה של 

מימין: תמר גבעון 

חברת הקהילה, מאיר 

דהן ראש המועצה, 

אריה חסקין מנכ”ל 

העמותה



משחקשת - ואלה המשפטים
פרשת משפטים מלאה בדינים, חוקים והוראות. 

ִמתחו קו בין הפסוק מהפרשה לבין האיור המתאים.

“ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ֹּבר ְוֹלא ְיַכֶּסּנּו, ְוָנַפל ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור, 
ַּבַעל ַהּבֹור ְיַׁשֵּלם, ֶּכֶסף ָיִׁשיב ִלְבָעָליו, ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו” )שמות כא, לג-לד(.

אֹו, ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו” )שם כג, ה(. “ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ֹׂשַנֲאָך ֹרֵבץ ַּתַחת ַמּשָׂ

“ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ, ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר, ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים” 
)שם כג, ט(.

ֶדה, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם  “ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהּשָׂ
ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה” )שם כב, ה(.

“ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו ֵמת, ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם” 
)שם כב, יג(.

“ְוֹׁשַחד ֹלא ִתָּקח, ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים” )שמות כג, ח(.

ה ָבָקר ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע ֹצאן  “ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו, ֲחִמּׁשָ
ה” )שם כא, לז(. ַּתַחת ַהּשֶׂ

באילו מהמצבים המתוארים בפסוקים שלעיל ניתן להיתקל בימינו?
האם לדעתכם ניתן להשליך ממצבים אלה על מצבים בימינו?

מהי נפש הֵגר שאותה צריך לדעת? כיצד עּובַדת היותנו במצרים או בכל גלות 
אחרת תורמת לידיעה זו?

יובל מרקוביץ' 

צוות לעניין
מי ומה בצוות “אירועי קהילה”

סוכר,  עידית  מרקוביץ,  נעמה  פרוש,  רותי  הצוות:  חברי 
יהודית פלטיאל, שרון צוק, דקלה פרידמן ויפעת פרנקל.

של  בעזרתם  הקהילה  אירועי  כל  הפקת  על  אחראי  הצוות 
קבוצה  מורכבת  אירוע  כל  לקראת  הקהילה.  מן  מתנדבים 
שלוקחת חלק בתכנון ובארגון האירוע בפועל ובה חברי קבוצת 
מאופי  מושפע  האירועים  אופי  מפגש.  קבוצת  וחברי  תפילה 
כלומר  ההתנדבותי,  בפן  והן  הדתי/חילוני  בפן  הן  הקהילה 
היוזמה וניהול הפעילויות בכל הצוותים והאירועים נובע מרצון 

אמיתי לנתינה.

הפנינג  השנה,  פתיחת  הצוות:  בהפקת  לאירועים  דוגמאות 
בסיום החופש הגדול, סדר ט”ו בשבט, מסיבות פורים, שבועות, 
ל”ג בעומר, מפגש עשרה בטבת, ערב  טיולים במהלך השנה, 

שירה ביום ירושלים ועוד.

צוות אירועים הציב לעצמו שתי מטרות עיקריות:
ציון אירועי לוח השנה היהודי והישראלי תוך התייחסות רחבה 	 

בין  שילבה  שבועות  חגיגת  למשל,  העולמות.  משני  לתכנים 
והחקלאי  הישראלי  הפן  לבין  תורה  מתן  חג  של  הדתי  הפן 
של החג. לעתים המטרה היא חידוד השוני והדגשת הזהויות 

השונות, ולעתים הדגשת המשותף בין שתי הקבוצות.
חברי הקהילה. חלק 	  בין  ההיכרות  והרחבת  חווייתית  פעילות 

על  הקהילה  בתוך  קשרים  ולהדק  לגבש  נועדו  מהאירועים 
מנת לשמור על הצביון האישי החברי המאפיין את קהילתנו.

 מדרש משפטים
יש  דיני מצוות  יהודה אומר, אמרו ישראל להקב”ה הרבה  ר’ 
ָבָקר  ה  ֲחִמּׁשָ ְמָכרֹו,  ]ּוְטָבחֹו אֹו  ֶשׂה  ִאיׁש ׁשֹור אֹו  ִיְגנֹב  י  “ִכּ כאן 

ה )שמות כא, לז([”.  ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור, ְוַאְרַּבע ֹצאן ַּתַחת ַהּשֶׂ
שילמנו  בקר  חמישה  לפיכך  עגל  ועשינו  גנבנו  ששור  לפי 
תחתיו, שֵמתּו תחתיו אבותינו במדבר. וארבע צאן תחת השה, 
ארבע מלכויות שמלכו בנו, ושגנבנו ליוסף עשינו ארבע מאות 

שנה משועבדים במצרים.
)שמות רבה ל, ז(

פרשת משפטים, כשמה כן היא: פרשה העוסקת כולה בחוקים בתחום 
האזרחי והפלילי גם יחד. למי שהתבשם עד עכשיו מסיפורי האבות 
ויצא  נולד במצרים  בספר בראשית ומהתלאות של העם שזה עתה 
ממנו בקול תרועה רמה, זוהי פרשה שיכולה להיראות “יבשה”: נטולת 
וכאן  היום.  בכלל  תקפים  לא  שחלקם  חוקים,  ומלאת  התרחשויות 
גם  נכנסים לתמונה בעלי המדרש: מעבר למערכת החוקים אפשר 
כאן: התשלום  הציוויים הנאמרים  להידרש לצדדים הסימבוליים של 
החריג של חמישה ראשי בקר בעוון גניבת שור אחד לא יפורש על פי 
חשיבות השור בחברה החקלאית הקדומה אלא כמשל למעשיו של 
עם ישראל. השור בא להזכיר, ובכך לכפר. על חטא עגל הזהב. מה 
שנקרא קתרזיס בפסיכולוגיה בת ימינו. כמו כן, תשלום ארבעה ֵׂשיים 
בגין גנבת ֶׂשה אחד משמש עילה להזכיר את תלאותיהם של ישראל, 
בזכות הקישור לפסוק “ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל” )ירמיהו נ, יז(. על משמעות 
המהפך שעושה בעל מדרש בין התורה לבין עולם האסוציאציות שלו, 

עוד אדרש בשבוע הבא.
בן לנדאו


